
                               
УКРАЇНА 

 СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОТОКОЛ  I ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
II  СЕСІЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ 

 

20.11.2015                                                            
м. Слов’янськ  
                                                                                                                                         09.00 

 

          Велика сесійна зала адміністративної         
          будівлі міської ради 
          Всього обрано - 36 депутатів 
          Були присутні  – 36 депутатів 
           (Список реєстрації депутатів   

  додається) 
 

В роботі сесії брали участь начальники відділів та управлінь Слов’янської 
міської ради, були присутні громадяни, представники громадських організацій міста та 
засобів масової інформації  (реєстраційні форми додаються). 

Міський голова Лях В.М. відкрив II сесію Слов’янської міської ради 7 
скликання. 

Прозвучав державний гімн України. 
Міський голова Лях В.М. оголосив інформацію щодо утворення депутатських 

фракцій. 
1. Фракція Політичної партії Аграрної партії України: 

                  1)Пустовіт Сергій Вікторович – голова фракції; 
2)Смирнов Віктор Сергійович;  
3) Водоп’янов Костянтин Миколайович;  
 

2. Фракція Політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»: 
1) Жиров Ігор Володимирович – голова фракції; 
2)Савченко Сергій Миколайович; 
3)Чиж Олексій Миколайович; 
4)Власовець Петро Романович. 
 

3. Фракція Політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ»: 
1) Кушнарьов Сергій Миколайович - голова фракції; 
2) Алтуніна Ольга Миколаївна; 
3) Кочуков Дмитро Геннадійович. 

            
1. СЛУХАЛИ: Щодо обрання лічильної комісії 

 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у кількості трьох депутатів, у 

наступному складі: 
Жиров І.В. 
Пустовіт С.В. 
Щудро Н.В. 
Голосували: 
                   «За»                       - 37 
                   «Проти»                - 0 
                   «Утрималось»      - 0 
  Рішення прийнято. 
 
 



2. СЛУХАЛИ: Про порядок денний II сесії Слов’янської міської ради 7 
скликання  (проект порядку денного додається). 

ІНФОРМУВАВ: 
 

Лях В.М. – міський голова. 

ВИРІШИЛИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести до розгляду II сесії Слов’янської міської ради наступні 
питання:  

1. Про інформацію голови Слов’янської міської виборчої 
комісії. 

2. Про обрання секретаря Слов’янської міської ради. 
3. Про утворення постійних комісій міської ради, обрання 

голів комісій та затвердження їх складу. 
4. Про затвердження Положення про постійні комісії 

Слов’янської міської ради. 
5. Про затвердження Регламенту Слов’янської міської ради. 
6. Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 

самоврядування та про оплату праці міського голови Ляха 
В.М. 

7. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 
від 16.01.2015 № 3-LXXII-6 «Про міський бюджет на 2015 
рік». 

8. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
за 9 місяців 2015 року. 

Голосували: 
1. Прийняти порядок денний за основу: 
                   «За»                       - 37 
                   «Проти»                - 0 

             «Утрималось»      - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від 20.11.2015  
№ 2 додається). 
 

 
2. В цілому за порядок денний: 
                   «За»                      - 37 
                   «Проти»               - 0 
                   «Утрималось»     - 0 
                    

Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  
20.11.2015 № 3 додається). 
 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання редакційної комісії. 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 

    ВИРІШИЛИ: Обрати редакційну комісію у наступному складі: 
Алейкій М.М. 
Алтуніна О.М. 
Яковленко О.В. 
Голосували: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  20.11.2015 
№ 4 додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: Про голосування за проекти рішень у разі відсутності 
зауважень та пропозицій в цілому. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
   ВИРІШИЛИ:   У разі відсутності зауважень та пропозицій за проекти рішень 

голосувати в цілому. 
Голосували: 



                    «За»                    - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  20.11.2015 
№ 5 додається). 

5. СЛУХАЛИ: Про інформацію голови Слов’янської міської виборчої комісії 
Шумакової А.О. 

ІНФОРМУВАВ: Шумакова А.О. - голова Слов’янської міської виборчої комісії 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 1-II-7 додається. 

Голосували в цілому: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  20.11.2015 
№ 6 додається). 

6. СЛУХАЛИ: Про доручення лічильній комісії другої сесії Слов’янської 
міської ради виконання функцій лічильної комісії для таємного 
голосування з питання «Про обрання секретаря Слов’янської 
міської ради» (процедурне рішення). 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Доручити лічильній комісії другої сесії Слов’янської міської ради 

виконання функцій лічильної комісії для таємного голосування з 
питання «Про обрання секретаря Слов’янської міської ради». 
Голосували: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  20.11.2015 
№ 7 додається). 

7. СЛУХАЛИ:  Про затвердження форми бюлетеня для таємного 
голосування з питання «Про обрання секретарем Слов’янської 
міської ради Кіма Жана Миколайовича». 

ІНФОРМУВАВ: Щудро Н.В. – депутат міської ради, голова лічильної комісії для 
таємного голосування. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити запропоновану форму бюлетеня для таємного 
голосування з питання «Про обрання секретарем Слов’янської 
міської ради Кіма Жана Миколайовича» (додається). 
Голосували: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  20.11.2015 
№ 8 додається). 

Оголошена технічна перерва для організації таємного голосування. 
 
8. СЛУХАЛИ: Про обрання секретарем Слов’янської міської ради Кіма Жана 

Миколайовича (проект рішення додається). 
ІНФОРМУВАВ: Щудро Н.В. – депутат міської ради, голова лічильної комісії для 

таємного голосування. 
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. – міський голова. 

Кім Ж.М. – депутат міської ради, щодо відмови від участі у 
голосуванні з питання «Про обрання секретаря міської ради» з 
метою уникнення конфлікту інтересів. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 2-II-7 додається. 
Голосували: 
                   «За»                      - 24 
                   «Проти»               - 11 



                   «Не голосувало» - 1 
(Протокол лічильної комісії для таємного голосування  від  
20.11.2015 № 1 додається). 

9. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколу лічильної комісії для таємного 
голосування від 20.11.2015 №1 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Затвердити протокол лічильної комісії  щодо результатів 

таємного голосування з питання «Про обрання секретарем 
Слов’янської міської ради Кіма Жана Миколайовича». 
Голосували: 
                   «За»                      - 37 
                   «Проти»               - 0 
                   «Утрималось»     - 0 
        (Протокол лічильної комісії  від  20.11.2015 № 9 додається). 

10. СЛУХАЛИ: Про утворення постійних комісій міської ради, обрання голів 
комісій та затвердження їх складу. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №3-II-7 додається. 

Голосували  в цілому: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії від  20.11.2015  
№ 10  додається). 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії 
Слов’янської міської ради. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 4-II-7 додається. 

Голосували  в цілому: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії від  20.11.2015  
№ 11  додається). 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Слов’янської міської ради 
ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Кочуков Д.Г., Самсонов О.А. – депутати міської ради. 
ВИРІШИЛИ: Прийняти проект рішення «Про затвердження регламенту 

Слов’янської міської ради» за основу та направити на доробку в 
постійні комісії міської ради. 
Голосували за основу: 
                   «За»                     - 32 
                   «Проти»              - 4 
                   «Утрималось»    - 1 
(Протокол лічильної комісії від  20.11.2015 № 12  додається). 
 

13. СЛУХАЛИ: Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 
самоврядування та про оплату праці міського голови  
Ляха В.М. 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Лях В.М. – міський голова. Щодо відмови від участі у 

голосуванні з питання  «Про присвоєння рангу посадової особи 
місцевого самоврядування та про оплату праці міського голови  
Ляха В.М» з метою уникнення конфлікту інтересів. 
 
 
 



ВИРІШИЛИ: Рішення № 5-II-7 додається. 
Голосували  в цілому: 
                   «За»                     - 36 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
                   «Не голосувало» - 1 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії від  20.11.2015 № 
13  додається). 

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 
16.01.2015 № 3-LXXII-6 «Про міський бюджет на 2015 рік» 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИСТУПИЛИ: Ковальов І.Г. – начальник фінансового управління. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 6-II-7 додається. 

Голосували  в цілому: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
                    
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії від  20.11.2015  
№ 14 додається). 

15. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 
9 місяців 2015 року 

ІНФОРМУВАВ: Лях В.М. – міський голова. 
ВИРІШИЛИ: Рішення № 7-II-7 додається. 

Голосували  в цілому: 
                   «За»                     - 37 
                   «Проти»              - 0 
                   «Утрималось»    - 0 
                    
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії  від  20.11.2015 
№ 15 додається). 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів лічильної комісії. 
ІНФОРМУВАВ: Щудро Н.В.– голова лічильної комісії. 
ВИРІШИЛИ: Голосували: 

                   «За»                   - 37 
                   «Проти»            - 0 
                   «Утрималось»  - 0 
Рішення прийнято. (Протокол лічильної комісії від  20.11.2015  
№ 16 додається). 

Міський голова Лях В.М. оголосив закінчення 1 пленарного засідання та перерву у II 
сесії Слов’янської міської ради 7 скликання. 
 

 
 
 

 

Міський голова                                                                         В.М. Лях 
 

 


